
De inbreng van onze klanten, de huisartsen, staat voorop bij OmniHis. Hoe kan het ook anders? Tenslotte weten 
huisartsen als beste wat belangrijk is in een HIS! Met het lidmaatschap van de OmniHis gebruikersvereniging  
kunnen onze leden actief bijdragen leveren aan de kwaliteit van het HIS.  Onze gebruikers zijn tevreden over  
OmniHisScipio en in het bijzonder over de kosten/baten verhouding, ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten 
en het geboden inzicht en invloed  op de inhoud en de planning. 

Diensten
Onze aangeboden diensten liggen in het verlengde 
van ons HIS. Zo kunt u focussen op hetgeen nood- 
zakelijk is. U de zorg, wij de kern. Het dossier van uw 
zorgvrager. Daarin gaan we ver, u behoudt de regie 
maar heeft de keuze: volledig ontzorging en onder-
steuning van uw werkprocessen of slechts een deel 
ervan. 

Meer keuzevrijheid
OmniHisScipio is platform-onafhankelijk, waardoor 
u meer keuzevrijheid heeft. Zo kunt u zelf een keuze 
maken welk besturingssysteem uw voorkeur heeft 
zoals Windows of Mac OS. Verder kunt u kiezen waar 
u uw gegevens wilt onderbrengen, bij een van de 
gecertificeerde hostingpartijen of volledig via ASP. 
Zelfs in het pakket heeft u de keuze om het systeem 
uw werkwijze te laten volgen. OmniHisScipio dicteert 
niet hoe u uw proces moet inrichten, maar is toepas-
baar op uw proces.

 
Haal het meest uit uw praktijk 

gebruik de uitgebreide functionaliteiten
van OmniHisScipio

Koppelbaar met vele systemen
OmniHis is een leverancier die graag met u mee- 
denkt maar bovenal bereid is met u naar de toekomst 
toe door te bouwen. Mede daarom lopen we al jaren 
voorop in landelijke, sectorale, regionale ontwikke-
lingen.  Ons systeem is immers koppelbaar met vele 
andere zorgstystemen. Zodat u met OmniHisScipio 
optimaal kunt functioneren in het (regionale) zorg-
netwerk.

Kostenbesparing
Omdat wij in eigen handen zijn van onze huisartsen, 
kunnen wij onze tarieven laag houden. Het voordeel 
van het feit dat wij niet financieel aangestuurd wor-
den. 
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Voordelen OmniHis
Als gebruiker van OmniHisScipio heeft u de mogelijk-
heid om lid te worden van de coöperatie. Dit lidmaat-
schap kent vele voordelen zoals: 

1. U bent mede-eigenaar van de zelfstandige  
organisatie OmniHis, uw leverancier van het door 
LHV uitgeroepen meest gebruiksvriendelijke HIS 
(Cijfer 9.2, onderzoek 2016);

2. U kunt via de ALV (algemene ledenvergadering) 
invloed uitoefenen op het ontwikkelprogramma 
van OmniHisScipio;

3. U kunt deelnemen aan de programmacommissie 
en/of uw wensen ten aanzien van de functio- 
naliteiten indienen;

4. Bij een additionele productafname (zoals bv. eAf-
spraak) heeft u recht op 1 gratis proefmaand;

5. U heeft toegang tot inspirerende masterclasses 
en de kennis en ervaringen van collega’s;

6. Via het (leden)portaal krijgt u ondermeer toe-
gang tot downloads, tutorials, de blogs/chats/post 
en evenementen;

7. En meer. 

Overstappen?
De overstap van een ander HIS naar OmniHisScipio is 
eenvoudig en zo geregeld. Praktijken die recentelijk 
zijn overgestapt zijn blij met de soepele overgang en 
de goede begeleiding van onze servicedesk.
Wilt u ook mede eigenaar worden van een HIS en 
ontzorgd worden?  Vraag dan een offerte aan en wij 
zorgen voor een probleemloze overgang. 

Meer informatie
Overtuigd en of wilt u eerst een demo zien? Neem 
dan contact op met onze verkoop afdeling via onder-
staande contactgegevens of bekijk onze informatie 
over onze diensten op  www.omnihis.nl  
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